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Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 
  
Ανακοίνωση έναρξης δεύτερου κύκλου υποβολών αιτήσεων 
υπαγωγής στα καθεστώτα ενισχύσεων «Μηχανολογικού 
εξοπλισμού» και «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ»   

 

 
Στις 29 Μαρτίου 2018, το 
Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης ανακοίνωσε την 
έναρξη του δεύτερου κύκλου 
υποβολών  αιτήσεων 
υπαγωγής για τα καθεστώτα 
ενισχύσεων «Μηχανολογικού 
εξοπλισμού» (ΦΕΚ 1271 Β’, 
35979/29-3-2018) και «Νέων 
Ανεξάρτητων ΜΜΕ» (ΦΕΚ 
1272 Β’, 35976/29-3-2018) 
του Αναπτυξιακού Νόμου 
Ν.4399/2016.  

  
Επικοινωνία 
 
Μαρία Τρακάδη 
Tax Partner 
mtrakadi@deloitte.gr   
Τηλ.: 210 6781260 

 
Στέλιος Σμπυράκης 
Tax Principal GI3 
ssbyrakis@deloitte.gr   
Τηλ.:  210 6781196 
 

   
 

 Η συνολική διαθέσιμη κρατική ενίσχυση για τον δεύτερο κύκλο 
υποβολών ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ και αναλύεται ως 
ακολούθως: 
  

Καθεστώς 
ενίσχυσης 

Προθεσμία 
υποβολής 

Φορολογικές 
απαλλαγές 

Επιχορηγήσεις 
& επιδοτήσεις 

Συνολική 
ενίσχυση 

Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού 

15 Δεκ. 2018 ή 
μέχρι 

εξαντλήσεως 
του 

προϋπολογισμού 

150  150 
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Νέες 
Ανεξάρτητες 
ΜΜΕ 

30 Ιουνίου 2018 30 120 150 

Σύνολο  180 120 300 

 
Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων 
χαρακτηριστικών των ανωτέρω καθεστώτων ενισχύσεων: 
 
Καθεστώτα ενισχύσεων ενεργά για υποβολή 
1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

Περιγραφή 
Στόχος του καθεστώτος είναι να δώσει κίνητρα στις επιχειρήσεις 
οι οποίες θα προμηθευτούν νέο μηχανολογικό εξοπλισμό για 
την παραγωγική τους λειτουργία.  

Δικαιούχοι 
Όλες οι νομικές μορφές επιχειρήσεων που αναφέρονται στις 
γενικές διατάξεις του νόμου, οι οποίες θα υλοποιήσουν 
οποιοδήποτε επιλέξιμο είδος επενδυτικού σχεδίου. 

Επιλέξιμες 
δαπάνες 

• Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων. 

• Αγορά και εγκατάσταση μεταχειρισμένων 
μηχανημάτων, όχι παλαιότερων των 7 ετών (ειδικοί 
όροι ισχύουν). 

• Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων 
μηχανημάτων με την υποχρέωση ότι αυτά θα 
περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη 
της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

• Αγορά μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του 
χώρου της μονάδας (η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων 
έως έξι θέσεων δεν ενισχύεται). 

• Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που 
δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. 

Προϋπολογισμός 
καθεστώτος 

150 εκατ. € για το 2018. 

Είδος ενίσχυσης 
Φορολογική απαλλαγή μέχρι το ανώτατο όριο ενίσχυσης του 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Διαδικασία 
αξιολόγησης και 
ελέγχου 

Τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με τη μέθοδο της άμεσης 
αξιολόγησης. Σε όλα τα επενδυτικά σχέδια θα διενεργείται 
διοικητικός έλεγχος, ενώ σε τυχαίο δείγμα 20% των 
εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων θα λαμβάνουν χώρα 
επιτόπιοι έλεγχοι. 

Προθεσμία 
υποβολής 

15 Δεκεμβρίου 2018, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο 
διαθέσιμος προϋπολογισμός. 

 

2. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ 

Περιγραφή 
Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή κινήτρων για την 
υλοποίηση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από 
νεοσύστατες ή υπό σύσταση ανεξάρτητες ΜΜΕ. 

Δικαιούχοι 

Υπό ίδρυση ή νεοσύστατες ΜΜΕ για τις οποίες δεν έχει 
παρέλθει επταετία από την ημερομηνία εγγραφής τους στο 
ΓΕΜΗ, δεν έχουν συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
και επιπλέον δεν συνδέονται μέσω φυσικών προσώπων με 
μεγάλη επιχείρηση, ανεξαρτήτως αγοράς στην οποία 
δραστηριοποιούνται. 

Επιλέξιμες 
δαπάνες 

• Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία 
ενεργητικού.  

• Το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων 
εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, υπολογιζόμενο 
για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε 
θέσης. 

• Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 
• Δαπάνες εκκίνησης. 

Προϋπολογισμός 
καθεστώτος 

150 εκατ. € για το 2018 



Είδος ενίσχυσης 
 

Φορολογικές απαλλαγές 30 εκατ. € 

Επιχορηγήσεις μέχρι το 70% 
της ανώτατης επιτρεπόμενης 
έντασης ενίσχυσης (100% για 
τις ειδικές κατηγορίες 
επιχειρήσεων), επιδοτήσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και 
επιδοτήσεις του κόστους της 
δημιουργούμενης 
απασχόλησης. 

120 εκατ. € 

Διαδικασία 
αξιολόγησης και 
ελέγχου 

Τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με τη μέθοδο της 
συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking). Σε όλα τα 
επενδυτικά σχέδια θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος. 

Προθεσμία 
υποβολής 

30 Ιουνίου 2018 

 
Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τα επιλέξιμα 
επενδυτικά σχέδια, τις επιλέξιμες δαπάνες και το δυνητικό 
όφελος ενίσχυσης από τον Νόμο 4399/2016, μπορείτε να βρείτε 
στην επικοινωνία του 2016. 
 

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Deloitte με τις νέες 
προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016   
Η Deloitte βοηθά τις επιχειρήσεις στην ενίσχυση των σχεδίων 
Έρευνας & Ανάπτυξης, των σχεδίων Καινοτομίας και των 
Επενδυτικών σχεδίων τους, από τρέχοντα και μελλοντικά κίνητρα 
που παρέχονται στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. Η δέσμη των 
υπηρεσιών που παρέχουμε περιλαμβάνει τη συμβουλευτική και 
τεχνική υποστήριξη που απαιτείται για τη μεγιστοποίηση των 
ωφελειών που παρέχονται από τα κίνητρα. 
 
Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:  
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επενδυτικών Κινήτρων 
• Υπηρεσίες Προετοιμασίας & Υποβολής Προτάσεων 
• Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων 
• Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Υποστήριξης 
• Υπηρεσίες υποστήριξης αμφισβήτησης και διευθέτηση 

διαφορών με τη διοίκηση (controversy) 
 

  

 
 

   
 

 

Η Deloitte αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη και τις συναφείς οντότητές τους 
της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 
("DTTL"). Η DTTL και κάθε μία από τις εταιρείες μέλη της είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες 
οντότητες. Η DTTL (επίσης αποκαλείται "Deloitte Global") δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. 
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το 
παγκόσμιο δίκτυο των εταιριών μελών μας. 
 
H «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η «Deloitte Business Solutions 
Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων», η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting 
Services A.E.» και η «Deloitte Alexander Competence Center Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων 
επιχειρήσεων» είναι οι ελληνικές εταιρείες μέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας 
ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»). Η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες καθώς και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου (risk advisory), η «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη 
Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και 
συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services 
A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). H «Deloitte Alexander Competence Center 
Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων» με έδρα στη Θεσσαλονίκη είναι ένα κέντρο 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gr/Documents/tax/gr_tax_alert_RD_GI_New_Dev_Law_16_6_2016_V3.2_en_noexp.pdf
http://www.deloitte.com/about
mailto:deloittetax@deloitte.gr
https://www.facebook.com/deloitteGreece
https://twitter.com/DeloitteGreece
http://www.linkedin.com/company/deloitte-Greece


καινοτομίας που παρέχει χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και 
συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες. 
Η «Κοϊμτζόγλου-Λεβέντης και Συνεργάτες» ("KL Law Firm") είναι η ελληνική δικηγορική εταιρεία 
που παρέχει νομικές υπηρεσίες και συμβουλές στην Ελλάδα. 
 
To δίκτυο της Deloitte παρέχει ελεγκτικές, συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου και φορολογικές υπηρεσίες σε πελάτες 
του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Το δίκτυο της Deloitte προσφέρει 
υπηρεσίες σε 4 στους 5 οργανισμούς του Fortune Global 500® μέσω ενός παγκόσμιου 
διασυνδεδεμένου δικτύου εταιρειών-μελών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 150 χώρες 
συνεισφέροντας παγκοσμίου επιπέδου δυνατότητες, βαθιά γνώση και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
που ανταποκρίνονται στις πιο πολύπλοκες επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών μας. Για να 
μάθετε περισσότερα για το πώς τα περίπου 245.000 στελέχη μας δημιουργούν τον αντίκτυπο που 
μετράει παρακαλούμε να συνδεθείτε μαζί μας μέσω Facebook, LinkedIn ή Twitter. 
 
Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρείες μέλη 
του διεθνούς δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες οντότητες 
(συνολικά, το δίκτυο της Deloitte) δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι’ αυτού παρέχει συμβουλές ή 
υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές 
σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Προτού λάβετε αποφάσεις ή προβείτε σε 
ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να 
συμβουλευτείτε ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte δεν 
αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. 
 
© 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Deloitte Ελλάδος. 
 
Για να μην λαμβάνετε emails σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλώ όπως αποστείλετε ένα απαντητικό email 
στον αποστολέα με τη λέξη “Unsubscribe” στο πεδίο του θέματος. 
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